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Modlitba za kandidáty svěcení
Všemohoucí Bože,
Ty jsi oporou našeho společenství,
zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
Svěřujeme Ti naše bratry,
kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení.
Prosíme Tě, pronikej je svým svatým Duchem,
aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc,
a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,
skromní v životě a věrní ve svém poslání.
Buď jim vždycky nablízku,
aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna
Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.
Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více,
než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe sama,
vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

3

Vážení členové Matice svatoantonínské,
všechny Vás srdečně zdravím v této těžké době, kdy je celý svět v zajetí koronavirové pandemie. Velkou část členské základny tvoří senioři, nejvíce
ohrožená skupina. Snad to všichni zvládneme ve zdraví, za což také prosíme
v modlitbách.
Jako každý rok, i letos jsme měli naplánováno hodně akcí, které se buď přesunou na podzim tohoto roku, nebo vůbec nebudou. Jedna z prvních aktivit,
která se neuskutečnila, byla duchovní
obnova na Velehradě. Pokud se situace
bude dobře vyvíjet, zveme Vás na Svatý Antonínek, kde proběhne duchovní obnova Duše Slovácka, která bude
takovou náhradou za tu velehradskou.
Neproběhlo ani setkání matic na Svatém Kopečku. Ruší se také poutní
zájezd na Turzovku začátkem srpna.
Vypadá to, že letos nejspíš vynecháme
i naše společná putování na Velehrad.
Z plánu činnosti vypadla také zrušená pouť do Itálie plánovaná na září
letošního roku. Pokusíme se tento zájezd uskutečnit v příštím roce, protože
o něj byl velký zájem.
Nevíme zatím, v jakém rozsahu budou letošní poutě, musíme se řídit nařízením vlády. Situace s pandemií je nová a nikdo neví, jak se bude vyvíjet
dále. Snad budou další měsíce příznivější.
Kdo má možnost, sledujte aktuální dění na webu antoninek.cz
Prosme o Boží pomoc, aby se virus nešířil stále dál a skončilo toto těžké období.
Požehnané dny ve zdraví Vám všem přeje Marie Špirudová
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Kde je voda, tam je život!
Když vzpomínám na své dětství a mládí, které jsem zažil na krásném místě
v blízkosti lesů v Bečovém nad Teplou, kde je dnes na zámku uložen známý
relikviář sv. Maura, tak mě napadá, jak v té době ještě nebyla příroda zničená
jako dnes. Je to pohraničí, Karlovarsko, a v každé vesnici měli obyvatelé své
vlastní studny. Z nich čerpali pro potřebu svou i pro dobytek. Vodu nosili ve
vědrech, protože vodovody neměli, a také s vodou náležitě šetřili.
Byly tam také veřejné studny, které byly časem rozhodnutím soudruhů zlikvidovány. Po čase se zjistilo, že to byly nejlepší prameny…
Generace před námi dokázaly
s vodou moudře zacházet, protože věděly, že kde je voda, tam
je život.
Když se začalo s melioracemi,
aby se zvětšily plochy k „hospodaření“, a začaly se rozorávat
meze a likvidovat remízky, aby
se vytvořily lány pro větší výnosy plodin, nečekali jsme, že dnes
s hrůzou zjistíme doslova likvidaci polí – a co dál?
Voda se neudrží při deštích, splachuje ornici a zem vysychá…
Spotřeba vody se enormně zvýšila a my otočíme kohoutek a čekáme samozřejmě, že voda vždycky poteče. Ale…?
Prožíváme suché roky včetně tohoto letošního. My křesťané nezůstávejme
pouze při tomto konstatování, ale sepněme ruce nejen při bohoslužbách a
společně v rodinách, ale i při procházkách přírodou k modlitbám za vláhu a
dostatečnou úrodu, tak jak nás vybízí náš arcibiskup Jan Graubner.
Pomůckou nám může být brožurka Prosby za déšť vložená dovnitř čísla.
(Modlitby jsou i ve formě mobilní aplikace a ke stažení na http://prosby-za-dest.maweb.eu/)
P. Antonín Bachan, Hluk
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Další střípek do mozaiky vzpomínek na P. Šuránka
Tentokrát se svou troškou do mlýna přispěl PhDr. Artur Sommer, který se
s otcem Šuránkem setkal při vysokoškolském studiu v Olomouci. Neubytoval se
na klasické koleji pro studenty, ale na Stojanově koleji. Iniciátorem Stojanovy
koleje pro katolické studenty byl právě P. Šuránek. V té době už nebyl vychovatelem budoucích kněží, ale suplentem pastýřské bohovědy na teologické fakultě,
tedy seminaristy už vyučoval. Ve formaci mladých pokračoval dál, právě na
nově vzniklé koleji.
Hlavním cílem založení Stojanovy koleje bylo, aby mladí muži, kteří opustí
své rodiny a přijdou do víru velkého města, neopustili také správnou morálku
a víru. Šlo mu o to, aby jejich vztah k Bohu byl prohlubován a rostl. Moc dobře
věděl, že národ potřebuje lidi s dobrým charakterem a zdravými zásadami na
všech úrovních, ve všech profesích.
Mezi Šuránkovými zápisky z internace v Želivu (1951-55) se našla i modlitba
za Stojanovu kolej. Jak vidět, na své svěřence a díla, na kterých pracoval, nezapomínal ani v těžkých chvílích svého života. Nesl je ve svých modlitbách dál.
Začtěme se do 70 let staré, ale stále živé vzpomínky.
Po své maturitě na opavském gymnáziu v roce 1949 jsem nastoupil ke studiu
na filosofické fakultě Palackého university na obor latina-historie a ubytoval
se ve Stojanově koleji pro katolické studenty. Otec Šuránek v naší koleji i bydlel.
Každého rána o šesté hodině vyšel náš spirituál na vnitřní ochoz kolejní
budovy (byl to původně renesanční církevní palác, už notně zdevastovaný)
a zazvonil zavěšeným zvoncem. To bylo pro nás studenty jakýmsi budíčkem
a zároveň milým pozváním do kolejní kaple na jeho mši svatou. Vždy se našli
ochotní studenti (kolej byla pouze mužská), včetně mne, kteří mu ministrovali. Dodnes mám doma jako vzácnou památku latinský misál, který unikl
plenění budovy po roce 1950, kdy byla kolej zrušena a studenti vyhozeni.
Otec Šuránek byl stále s námi, povzbuzoval nás a žehnal nám. V budově nebylo ještě ani ústřední topení. Jednou či dvakrát za zimu přijelo na dvůr nákladní auto s dřívím na topení, jež jsme sami na nádvoří naštípali a topili
s ním v kamnech ve dvou a třílůžkových pokojích. Nikdy nezapomenu, jak
s námi zároveň pracoval i náš spirituál. Na něho se mnozí studenti obraceli s
prosbou o požehnání, ba někteří i o malý příspěvek, čehož i někdy zneužívali.
Všem se dostalo ono In nomine Patris et Filis et Spiritus sancti. Otec Šuránek
byl mimořádně vzácný člověk a kněz, který každého vyslechl a každému po-
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radil. Byl zkrátka vzorem člověka, jenž dával všechny síly do služeb druhým.
Přejme si, aby došel úcty na oltáři jako vzor opravdové víry. Všichni, kteří
jsme se s ním jako studenti Palackého university setkali, si vzpomínku na
něho neseme po celý život.
PhDr. Artur Sommer
Hradec na Moravicí
Pan Sommer se s P. Šuránkem při studiu setkal jen krátce, protože už v září
1950 vládnoucí strana jejich spirituála „uklidila“ do Velkého Ořechova. Na jeho
vzpomínce opět vidíme, že mnohdy není ani potřeba velkých činů, aby nám
někdo uvízl na celý život v mysli a srdci. Stačí chovat se zcela přirozeně, lidsky,
nepovyšovat se, nestranit se fyzické práce, být pokorný, mít pro každého vlídné
slovo a pochopení…
Je potřeba mít otevřené oči, uši a srdce pro potřeby druhých.

Co se událo před 80 lety aneb Další výročí na Antonínku
Pokračování páté, poslední.
Minulé vzpomínání jsme ukončili
v době, kdy se 2. světová válka chýlila
ke svému konci, krajem se postupně
šířil mír a lidé se těšili na radostnější
zítřky. Od nich se očekávala i snazší
realizace všech aktivit na Antonínku.
Opravy zničené kaple postupovaly na dané poměry rychle. Nejdříve
bylo potřeba opravit střechu, aby
do kaple neteklo. Byl poničen i kříž,
který v roce 1936 nechala v blízkosti kaple postavit nejmenovaná rodina z Blatnice. Později byl přenesen
na lhotský katastr a je zde doposud.
Neopravený. Pohled Krista na kříži
směřuje na Ostrožskou Lhotu a širý
kraj z druhé strany kopce. Dle slov
pamětníků tím chtěl P. Šuránek usta-

Kříž zničený ke konci 2. sv. války
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Kostel sv. Ondřeje v Blatnici s malou věží
vit memento pro budoucí dny a generace. Poškozený kříž měl připomínat
skutečnost, jakého válečného ničení byla (nejen) Ostrožská Lhota ušetřena v
posledních dnech války. V blatnické farní kronice lze vyčíst, že zde byly následky daleko větší. Celkem bylo zasaženo 136 budov. Některé byly rozbořeny
úplně, jiné utrpěly menší škody. Zásahu se nevyhnul ani kostel a fara. Dva
muži přišli o život.
Už 13. 5. 1945 se konala děkovná blatnická mírová pouť.
O deset dnů později se ve Veselí nad Moravou konala schůze kněží, kteří rokovali o následné poválečné pastoraci. Je připsána i následující věta: „Zpráva,
že se bude stavět co nejdříve exerciční dům, přijata s nadšením. Bohu díky!“
P. Šuránek nám popisuje i poválečnou politickou situaci. Strach z Ruska a sílící moc komunistů. Činy, kterých se na majetku a lidech dopustili osvobozující vojáci, byly kruté. Byl mír, ale zdaleka ne v domovech a lidských srdcích.
Koncem května byl P. Šuránek povolán do Olomouce, protože bylo obnoveno
studium bohoslovců.
Jeho další řádky jsou až z 16. července 1946, kdy se konala porada spolupracovníků Slováckého kraje o budoucích počinech na Antonínku. Slovo měl P.
Šuránek a jednomyslně bylo rozhodnuto následující:
„1. Začít ihned se stavbou „Domova sv. Antonína“ – s rekolekční dvoranou,
pokojíky pro kněze, místem pro společné ubytování nocležníků. Dvorana asi
pro 100 lidí sedících. Stavět na lhotské „Novině“ dřevěnou chatu – podle vzoru
salesiánského. Zajet do Žabovřesk a tam dohodnout detaily.
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2. Starou kapli zachovat, vybudovat časem nový chrám před ní a spojit jej ambity s ní. Získal by se i pro velké pouti trojí prostor: nový kostel, starý, mezi nimi
nádvoří pro polní Boží služby.“

Kostel s dostavěnou věží
A začalo se konat! Už na 19. 7. byla domluvena schůzka v Brně na zemském
úřadu a v Žabovřeskách u salesiánů. Víme dokonce, kdo se delegace zúčastnil: „děkan Dr. Dominik Vicenec za děkanství, P. Josef Dvorok, kaplan z Blatnice, za farní úřad, P. Šuránek za arcidiecézní Dílo sv. Antonína, pan továrník
Graubner za laické spolupracovníky, P. Antonín Dominik (rodák) z Ostr. Lhoty
za tuto obec a cestou se přidal i starosta města Strážnice.“
V Brně na patřičných úřadech pořídili kladně a už na 21. 7. byla domluvena
schůzka přímo na Svatém Antonínku. Komise přijela a zúčastnila se mše svaté a po ní si prohlédla pozemek na „Novinách“ a dohodla se velikost budovy:
„Půjde o sál pro 100 lidí, 20 pokojíků, v podkroví společné noclehárny. V podzemí kuchyň a ostatní náležitosti. … Vykoupit lhotské pozemky, oset trávníkem,
popřípadě zalesnit. Zřídit exerciční zahrádku.“ Prohlédli i pramen vody v Krasoticích, tzv. Lhotskou studánku. Ten měl sloužit pro osvěžení poutníků. Prý
zde byla zamýšlená jakási malá tůňka.
Ke stavbě nového kostela spojeného ambity s kaplí zaujal vrchní rada ing. Sochor odmítavé stanovisko a radil, aby stavěli dole, na protějším kopci Radošov … Reptajícím lidem řekl: „Važte si kostela, který Vaši předkové budovali,
a když už někdy zmoknete, nic si z toho nedělejte…“ Přítomni byli i zástupce
obce z Blatnice a starosta z O. Lhoty.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

9

Při obědě ve Veselí bylo slíbeno brzké vyřízení žádosti o elektřinu a telefon
na kopec.
Dále P. Šuránek píše: „Na kopci bylo pozorovat velký zájem obecenstva, ale
také slyšet reptání. V Blatnici Ďábel rozdmýchával staré spory. ‚Má se stavět
na lhotském. Lhoťané nám ukradnou sv. Antonínka.‘ Bude třeba informovat,
odstraňovat úzkoprsost – až nepochopitelnou, ale snad plynoucí z veliké lásky
k sv. Antonínu.“
Poprvé je zmiňována i Matice svatoantonínská, které měla obec Blatnice pro
stavební účely odprodat pozemek.
Radostné prázdninové týdny vystřídalo smutné září, na které P. Šuránek
vzpomíná: „Venku je krásně, vesnice a města leží před námi jako na dlani, osvěcovaná sluncem a opět zahalována stínem, barvy jsou syté jako v pohádce, ticho
nevýslovné, mohlo by býti člověku blaze. A přece není. Smutek se dere do srdce.
Nad Sv. Antonínkem se zatemňuje, překážky se množí a jsou stále trapnější.
Zdá se, že se blíží pozvolna zánik všeho, oč se zde léta snažíme.“ … Překážkou
je míněno už měsíce se táhnoucí a nevyřešená stížnost na nevhodnost staré
písně Na Blatnické hoře a Hodinek ke sv. Antonínu. Oboje bylo církevně zakázáno.
A v zarmouceném duchu pokračuje: „Jiný druh překážek plyne z mimořádné
zatvrzelosti některých občanů blatnických. Od roku 1939 jednáme s obecním
úřadem – obecní radou. Byli jsme třikrát odmítnuti, když jsme prosili o prodej
pozemku na klášter. Pak se poměr obecní rady změnil, když prošla ohněm pronásledování v Kounicových kolejích.“… Tahanice o prodej některého z vytipovaných pozemků nebraly konce. Navíc se do celé akce vměšoval stále rostoucí
vliv komunistů.
P. Šuránek chtěl všechno vzdát, Antonínek opustit a věnovat svůj čas pastoraci v pohraničí. Po poradě s pomocníky došli k jasnému závěru: „To už
není jen otázka Blatnice a Ostrožské Lhoty, to je otázka celé Moravy i Čech a
Slovenska. Všude je už ta myšlenka známá. Čeká se na realizaci. Už nemáme
práva přestávat.“
Duchovní obnovy byly opět hojně navštěvovány a lidé na účel stavby přispívali i finančně. Budoucí stavba dostala název „Domov sv. Antonína“.
Konec roku byl na Antonínku zakončen tak, jak bylo posledních pár let pravidlem. O silvestrovské noci se konala adorace mužů a jinochů.
Nový rok 1947 byl zahájen odpolední adorací a mší svatou slováckých žen a
dívek. I část bohoslužeb kolem Velikonoc vykonal P. Šuránek tak, jak už bylo
zvykem. Před odjezdem zpět do Olomouce do knihy zapsal: „V pátek 11. 4.
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poslal P. Šuránek poslední prosbu předsedovi Památkového úřadu Sochorovi,
aby povolil stavbu exercičního domu na lhotských „Novinách“. Neučiní-li tak,
považuje P. Šuránek za svou povinnost opustit kopec a nechat vše ve stavu,
v jakém našel kopec před lety. Bůh žehnej dílu sv. Antonína!“
Vrátil se, vytrval. Dál spolupracoval a posvěcoval poutní místo…
Stejně „vytrvalý“ byl i negativní postoj obce.
Prodej pozemku se v Blatnici odhlasoval, ale poražení podali protest na ONV
patřičným lidem a bylo po radosti.
Soudruzi se však ani trochu nestyděli a okresní organizace KSČ požádala
obec Blatnici o propůjčení kopce pro „Národní pouť KSČ ze Slovácka“. Pouť
se nekonala s odůvodněním, že ani o rok dříve nebylo vyhověno „lidovcům“
v politické akci na kopci.
Na prázdniny P. Šuránek už neplánoval přijet. Chtěl se věnovat jiné činnosti a
dalším povinnostem. Kaple by pro lidi přece byla přístupná díky strážci Dominiku Budařovi… Ale přijel, nedokázal po sedmileté práci opustit kopec,
který nechtěl nechat bez kněze. První, co musel řešit, bylo zajištění vody pro
poutníky a turisty, protože studánka vyschla.
„Někteří z Blatnických v tom tuší trest, ublížilo se sv. Antonínkovi,“ zaznamenal
P. Šuránek řeč mladého rolníka. Při plnění nahromaděných úkolů se nezapomínalo na vize daleké budoucnosti. V plánu byla třeba rozhledna, která měla
být vyšší než kaple, a hvězdářská pozorovatelna!
Kromě opravy staré studánky se kopala i nová studna na „Novinách“.
Poslední noc v roce opět patřila mužům a jinochům a odpoledne nového
roku ženám a dívkám. Do „zvonečku“ a při ofěrách se na obou pobožnostech
vybralo na zamýšlený exerciční dům 23 241,50 Kčs.
Únorové události roku 1948 přinesly dopad i na Svatý Antonínek. „Velikonoce
byly letos němé. Po únorovém převratu nebylo vhodné na kopci začínat. Do
Olomouce docházely smutné zprávy. ‚Voda ve studánce neteče … Kdosi z blatnických rozbil cementové koryto pod okny pro vodu…‘ ‚Kdosi ukradl zábradlí
uchystané pro ohraničení studánky…‘
Přelom v náladě se změnil začátkem května. Nově vysvěcený olomoucký arcibiskup Dr. Josef Karel Matocha, rodák z nedalekého Pitína, slíbil svou účast
na hlavní pouti. Přítomnost arcibiskupa Matochy na pouti byla velkou slávou
pro věřící z širokého okolí, kteří doputovali v hojném počtu. Během své návštěvy posvětil nově upravenou studánku.
Velkou událostí bylo zavedení telefonu do kaple. Stalo se tak 25. 9. 1948 a
poprvé volal P. Šuránek arcibiskupu Matochovi. „Telefon v sakristii má č. 33
– počet let Pána Ježíše mezi námi ve viditelném těle,“ je příhodně napsáno.
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V poznámkách se můžeme dočíst, že se v tomto roce pracovalo na přivedení
elektřiny do kaple, a o přípravách křížové cesty, která se budovala v prvních
měsících následujícího roku.
Čím víc po válce sílila totalitní moc komunistů, o to nám ubývá zápisků. Našim předkům určitě ubývalo sil. Naděje v nich však nezhasla.
Plány měli velké, ale většina z nich se neuskutečnila. Velkým plodem bylo
založení tradice tzv. strážců kaple, z něhož těžíme ještě dnes.
Další záznam napsal do pamětní knihy P. Šuránek až v roce 1968: „Konec
šk. roku 1949-50 uzavřena a zrušena bohoslovecká CM fakulta v Olomouci.
P. Šuránek – tehdejší kaplan u sv. Mořice – poslán za kooperátora do Velkého
Ořechova u Uh. Brodu. Tam odtud ještě přijel na poslední svatosilvestrovskou
pobožnost mužů a jinochů 31. 12. a na poslední novoroční pobožnost žen a
dívek 1. 1. 1951.
11. 7. 1951 byl v Kroměřížské nemocnici odpoledne zatčen (zápal plic), převezen StB do Uh. Hradiště, přespal ve věznici a 12. 7. k večeru byl i s panem
farářem z Velké nad Veličkou P. Janem Petruchou odvezen do kláštera Želiv a
tam až do 18. 10. 1955 internován.
Duchem dlel u sv. Antonínka. Matice svatoantonínská zrušena, majetek přichystaný na stavbu rekolekčního domu rozkraden.
Po propuštění 18. 10. 1955 byl P. Šuránek dělníkem ve Štramberku, okr. Nový
Jičín. Bydlel u sestry Kateřiny a synovce P. Antonína Dominika v Bartošovicích,
pak v Hladkých Životicích.
Nakonec ve Štramberku samém (na příkaz StB) 29. 5. 1962 dovršil 60 let a odešel do důchodu. Nesměl zůstat u synovce (v Liptáni). Přestěhoval se k bratrovi
Josefovi do Uh. Hradiště. Bez státního souhlasu pro výpomoc v duchovní správě
až do Velikonoc (10. dubna 1968).
Tehdy začal vypomáhat a dostal i souhlas pro Blatnickou horu. Přišel sem po 17
letech opět 13. června 1968 a šel v průvodu s Blatnickými o jejich místní pouti.
Bohu díky! Panně Marii, sv. Josefu i sv. Antonínu! S novou chutí – s Božím požehnáním do nových úkolů! SURSUM!“
Ne všechen materiál na stavbu byl rozkraden. Z přichystaného dřeva pravděpodobně uloženého ve „skladu Matice u Galušků“ se během rekonstrukce
v roce 1957 postavila cibulová střecha na věži blatnického farního kostela,
která byla do té doby malá. Skutečnost dosvědčuje dopis, který byl zaslán
P. Šuránkovi. Dřevo, které zbylo, si rozdělili muži, kteří se na opravě kostela
podíleli. Je přiložen jmenný seznam, přesný popis a délka dřeva a dovětek, že
je jednou vrátí v penězích, až je bude Svatý Antonínek potřebovat.
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Bylo krásné a povzbuzující pročítat
se starými zápisky,
dokumenty a mapovat aktivní 40. léta
minulého
století.
Někoho text zaujal,
a druhému se zdál
zdlouhavý.
Nebylo snadné vybrat to důležité
a podstatné. Nešlo
o přesné sestavení
historických
dat.
Většinou se bylo
možné opřít jen o
poznámky, které se dál neprověřovaly. Mnohý pamětník toto období viděl a
vnímal třeba úplně jinak. Hlavním cílem bylo ukázat na život, práci a nadšení
našich předků. Měli víc dřiny, méně pohodlí, neměli řadu vymožeností dnešního světa, které nám usnadňují práci a komunikaci. Nejspolehlivější dopravní prostředek byly vlastní nohy. Při tom všem si dokázali udělat čas na práci
pro společné dílo a na Krista!
Na úplný závěr si položme zásadní otázku.
Na co budou vzpomínat a s obdivem si připomínat generace po nás?
Že je nečekají zajímavé a dobrodružné poznámky o dění na Antonínku
v pamětní knize, je jisté už teď.
ask

Omluva.
V minulém čísle nebylo nedopatřením uvedeno, že nás v minulém roce opustila paní Marie Podkalská z Hroznové Lhoty.
Proto si ji připomínáme zde a děkujeme za pochopení.
Odpočinutí věčné dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí.

20

Rač se k nám, Pane, sklonit

prostřihnout

PROSBY ZA DÉŠŤ

1
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prostřihnout

3. Ty sám vidíš, Otče, - naše soužení, kdopak nám pomůže, - ne-li, Bože, Ty. Smiluj se nad námi, …

4. Pokud déšť nespadne, - plody zem nedá, zastihne nás jistě - převelká bída. - Smiluj se
nad námi, …

5. Všechno schne a vadne, - co na poli je, dej, ó Bože, deště - zemi žíznivé. - Smiluj se
nad námi, …

6. K Tobě prosbu volám, - ke tvé milosti, chleba potřebného - dej nám k sytosti. Smiluj se nad námi, …

7. Budeme Tě chválit, - chránit se zlosti, veškerého hříchu - příležitosti. - Smiluj se
nad námi, …

19

1. Otče náš nebeský, - k Tobě voláme, - v
úzkosti a bídě - pomoc žádáme. - Smiluj se
nad námi, - Pane Bože náš, - tichým a
potřebným - deštěm potěš nás.

Otče náš nebeský, k Tobě voláme

Foto: P. Múčka

18

2. Když Eliáš Tebe - o pomoc žádal, - Ty na
jeho prosbu - z nebe déšť jsi dal. - Smiluj se
nad námi, …

Modlitby

Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme a jsme!
Dej nám přiměřeného deště, abychom byli
dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody
a s důvěrou očekávali slávu věčnou.
Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože,
abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou
lásku a od veškerých protivenstvích byli
Tebou chráněni.
Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a
vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou
nebeskou rosou.
Amen

Bože, v Tobě žijeme!

Přikryj, Pane, nebe oblaky
a obdaruj zemi deštěm.
Aby vydala trávu na lukách
a plodiny k potřebě lidí.
Zavlaž zemi svojí spravedlností
a tvojí milostí bude země nasycena.
Pane, vyslyš modlitbu mou
a volání mé ať k Tobě přijde.

Přikryj, Pane, nebe oblaky

prostřihnout
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Hospodine, Stvořiteli vesmíru!

prostřihnout

Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru!
Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě
slunci jsi dal úkol sloužit zemi, kterou jsi nám
dal jako náš dočasný, ale skutečný domov.
Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a
naplňuješ je životodárnou vodou, pošli je nad
naše pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na
vyprahlou zem, aby vydala plody k našemu
užitku.
Náplň potoky a řeky proudem svého
požehnání. Rybníky, přehrady a podzemní
prostory náplň vodou až po okraj. Zvláště tam,
kde je vláhy nejvíce potřeba.
Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a
nejsme vděční za její plody, které pokládáme
za samozřejmé. Milosrdný Bože, odpusť nám
naše sobectví a nevděčnost.
S velkou důvěrou se dovoláváme tvé
všemohoucnosti, ukaž nám svou dobrotu a
daruj nám opět tolik potřebný déšť.
Děkujeme Ti. Amen

Foto: L. Fojtíková

1. Maria Panno, přispěj nám,
chladivou rosu vypros nám,
žehnej nám políčko,
Kristova Rodičko.
Tys naše Matka milostivá,
vypros nám déšť, ó Maria.

2. Maria Panno, pomoz nám,
úrodu hojnou vypros nám,
ochraňuj nám políčko,
Kristova Rodičko.
Tys naše Matka milostivá,
vypros nám klas, ó Maria.

3. Maria Panno, ve Tvůj chrám
přišli jsme prosit, pomoz nám,
žehnej nám políčko,
Kristova Rodičko.
Tys naše Matka milostivá,
vypros nám chléb, ó Maria.

17
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Maria Panno, přispěj nám

Bože Abrahámův, všemohoucí věčný Bože!
Ty, který pokrýváš nebe oblaky, otvíráš
průduchy nebeské, dáváš zemi déšť a
občerstvuješ ji tak svým požehnáním, zavlaž
půdu svým tichým deštěm, jako jsi to učinil za
času proroka Eliáše.
Pro tvé nekonečné milosrdenství a pro
zásluhy tvého Syna, učiň, aby země byla
pokryta dostatečnou a potřebnou vláhou, a
tak nám i zvířatům vydala úrodu, abychom Ti
vzdávali chválu, konali dobro a varovali se
hříchu.
Amen

Bože Abrahámův

Dej nám, prosíme, Pane, zúrodňující déšť a
milostivě zavlaž povrch země nebeskou rosou.
Ve své úzkosti se spoléháme na tvou
dobrotivost. Dopřej nám ochranu ve všech
našich protivenstvích. Amen

Prosba o déšť

prostřihnout
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Milosrdný a spravedlivý Bože!
Popřej nám svou milost, abychom
zaopatřeni v časných potřebách, tím horlivěji
vyhledávali dobra věčná.
Nejmocnější, veškeré chvály a slávy hodný
Bože! Tebe svými hříchy urážíme, dopustil jsi,
že nebe nad námi je zavřené a země je
vyprahlá. Stojíme před tvou spravedlností,
svých nepravostí srdečně litujeme a s velkou
pokorou Tě prosíme o milost. Neboť ty se
slitováváš pro své velké milosrdenství.
Pane Bože náš, studnice vodo živé! Ty
pokrýváš nebe oblaky a déšť sesíláš na
spravedlivé i hříšníky. Prosíme, otevři
pokladnici nebe a dostatečným deštěm zavlaž
zemi. Vždyť nebesa nemohou dát vodu, pokud
se nad námi nesmiluješ.
Tvé dobroty se dovoláváme skrze Krista
Ježíše, našeho Pána. Amen

Prosba o déšť
Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný
déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala
svou úrodu a my, posíleni plody země, sloužili
Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Amen

prostřihnout

1. Uslyš, Bože, z trůnu svého - prosby lidu
zkroušeného, - slyš svých dětí vroucí hlas, neopusť nás v žádný čas! - Žehnej, Pane,
země plody, - chraň nás bídy, neúrody, blahodárný déšť nám dej, - v každé práci
pomáhej.

2. Všechno v světě je dar Boží, - jen z tvé
milosti se množí, - láska tvoje veliká - širý
vesmír objímá. - Žehnej, Pane, země …

3. Zrno člověk rozesívá, - mocný Vládce vzrůst
mu dává. - Člověk svojí zbožností požehnání vyprosí. - Žehnej, Pane, země …

4. Ty, jenž hory sluncem zlatíš, - také květy
krásně šatíš. - Jediný jsi příčinou, - že se
plody vyvinou. - Žehnej, Pane, země …

5. Plody v poli, plody v sadu, - na loukách i
vinohradu, - jenom z tvojí milosti - země
prýští hojností. - Žehnej, Pane, země …

6. Nedej zimě, horku, vodě, - aby byly k naší
škodě. - Příbytky nám anděl tvůj, - pole,
louky ochraňuj. - Žehnej, Pane, země …

15
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Uslyš, Bože, z trůnu svého

Bože, Pane nebe i země, smiluj se nad námi
Bože, v němž žijeme,
Bože, jenž prameny naplňuješ,
Bože, jenž řekám cestu určuješ,
Bože, jenž hranice moří stanovuješ,
Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,
Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,
Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,
Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,
Bože, jenž potřeby naše dobře znáš,
Bože, jenž o blaho naše dobrotivě dbáš,
Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,
Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,
Bože Otče náš,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,
Bože, v Trojici jediný,

Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se.

Litanie v čase sucha
Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se.

prostřihnout
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Ode všeho zlého
vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od nepříznivého počasí
Od palčivého vedra
Od záhubného sucha
Od neúrody a hladu
Od reptání proti Tvé prozřetelnosti
Od rouhání a zoufalství
Od věčné smrti
My hříšníci
prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil
Aby ses nad námi smiloval
Abys naši důvěru v Tebe upevnil
Abys pokryl nebe mraky
Abys svlažil pole a louky
Abys občerstvil vinice a sady
Abys napojil žíznivou zemi
Abys naplnil prameny a řeky
Abys dal, zachoval a požehnal úrodu
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. 3x

prostřihnout

1. Mocný světa Stvořiteli, - Dárce darů
přemnohých. - Před Tebou tu vesmír celý leží jako na dlaních. - Ty víš, co se děje
v světě, - jasným dnem je tobě noc. - Ty
znáš prosby naše smělé, - a tak pospěš na
pomoc.

2. Ty jsi Pánem všeho toho, - cokoli zde nazvu
svým. - Ať už málo nebo mnoho, - Tys to
dal, vše darem tvým. - Od Tebe jsou květy
pestré, - jež jsi nasel podél cest, - i má duše,
žití dobré, - vzácný dar tvé ruky jest.

3. K prosbě pokorné, jež plyne - k Tobě z duše
zkroušené, - vždycky míváš, Hospodine, svoje srdce skloněné. - Ve svém velkém
smilování - nepočítáš viny mé, - zůstáváš
mi bez přestání - Otec můj, já dítě tvé.

4. Králi nebe, zem jsi stvořil, - Tvůrce mraků
velikých, – Ty jsi slyšel a vyslyšel - vroucí
prosby přemnohých. - Otevři nám brány
nebe, - vylej déšť svůj na zemi. - Otevři
nám brány ráje, - dej nám život navěky.

13
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Mocný světa Stvořiteli

Amen

V Tebe doufáme, neboť tvé milosrdenství je
nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše
pokorné prosby, jako jsi vyslyšel Eliáše. Svlaž
žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice
vydatným deštěm, abychom mohli, zbaveni
úzkostí, s vděčným srdcem velebit Tvoji
dobrotu.

Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze
skály, smiluj se také nad námi a sešli nám
dostatečný déšť.

Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale
pokáním usmiřován, shlédni milostivě na
naše prosby a vzdal od nás tresty svého hněvu,
které jsme si zasloužili svojí hříšností.

Modleme se:

prostřihnout
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Bože Abrahámův

1. Bože Abrahámův, - Králi, Pane pánů! - Tvůj
lid prosí tebe: - sešli rosu z nebe, - Pane, Bože
náš! - Pane, Bože náš!
2. Uslyš hlasy naše, - jako Eliáše - proseb jsi
vyslyšel - a déšť z nebe pršel, - Pane, Bože náš!
- Pane, Bože náš!
3. Že tvou lásku známe, - s důvěrou voláme: zavlaž polní plody, - chraň nás neúrody, Pane, Bože náš! - Pane, Bože náš!
4. Nebesa, déšť dejte, - rosou zalívejte - pole,
louky, stromy, - ať jsou bez pohromy, - Pane,
Bože náš! - Pane, Bože náš!
5. Vyslyš prosbu snažnou, - sešli rosu
chladnou, - napoj naši zemi, - neboť žízní
velmi, - Pane, Bože náš! - Pane, Bože náš!

Zachovej, co jest na poli

1. Zachovej, co jest na poli, bychom toho užít
mohli.

2. V pokoji a bázni Boží, ať se tvá čest všude
množí.

3. Když Eliáš prosil tebe, vylej, vylej rosu z
nebe.

4. Hned se nebe otevřelo a na suchou zem
zapršelo.

5. Také my prosíme tebe, Vylej, vylej rosu z
nebe.

Člověk a víra Zbyněk Šišpera

11
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střed - přeložit
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odstřihnout stránku

Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli
Prožíváme Rok Bible vyhlášený papežem Františkem. V minulosti jsme mohli
prožít Rok svatého Pavla, Rok kněží, postupně v naší vlasti probíhal Rok křtu,
biřmování a eucharistie a Rok Božího milosrdenství máme určitě ještě čerstvě v
paměti. Tyto „speciální roky“ nás mají inspirovat k zastavení nad daným tématem. Více se zamyslet, aplikovat je do svého života, vytvořit si vztah.
Letos si máme osvojit Písmo svaté! Následující článek je předmluvou, kterou napsal papež František k rakouskému vydání Bible pro mladé. Možná si řeknete,
že do našeho občasníku nepatří, protože převážná většina čtenářů patří mezi
dříve narozené. Tato slova jsou ale platná i pro nás. Nikdy není pozdě vzít Bibli
a začít číst…
Starší generace je často mladým dávána za vzor. V příkladu živé víry by to mělo
platit dvojnásob. Nezapomínejme na to. Zkusme si odpovědět na následující
otázky: Mám svou Bibli? Jak často ji otevřu, čtu a rozjímám?
Papež si určitě přál, aby se naplnilo staré přísloví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří
jako když najdeš.“
„Moji drazí přátelé,
kdybyste viděli moji Bibli, možná
by vás vůbec nezaujala. Řekli byste
si: „Cože? Toto je papežova Bible?
Ta stará a ohmataná kniha?“ Možná
byste mi chtěli darovat novou, třeba
za tisíc euro, ale nechtěl bych ji. Mám
rád svoji starou Bibli, která mne proČlověk a víra
vází celý život. Viděla moji radost, byla skropena mými slzami, je mým nedocenitelným pokladem. Z ní žiji a za nic na světě bych ji nedal pryč.
Bible pro mládež, kterou jste právě otevřeli, se mi moc líbí. Je živá, oplývá svědectvími svatých mladých, vyvolává chuť přečíst ji jedním dechem, od první
do poslední stránky. A co potom? Potom ji schováte, zmizí v regálu knihovničky, možná se ocitne vzadu, ve třetí řadě, a začne ji pokrývat prach. Až ji
jednoho dne vaše děti prodají do antikvariátu. Ne, takto to nesmí být!
Chci vám říci jedno: ještě více než v počátcích církve jsou dnes křesťané pronásledováni. Z jakého důvodu? Jsou pronásledováni, protože nosí znamení
kříže a dosvědčují Krista; jsou souzeni, protože mají Bibli. Je zřejmé, že Bible
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je kniha krajně nebezpečná, dokonce natolik riziková, že v určitých zemích
je s tím, kdo Bibli vlastní, zacházeno tak, jako by měl ve skříni schované výbušniny!
Mahátma Gándhí, který křesťanem nebyl, jednou řekl: „Vám křesťanům je
svěřen text, který obsahuje tolik dynamitu, že by mohl vyhodit do vzduchu
celou civilizaci, podrobit si svět a přinést pokoj planetě zmítané válkou.“
Co tedy držíte v ruce? Mistrovské literární dílo? Sbírku starodávných a krásných historek? Mnoha křesťanům, kteří se nechají kvůli Bibli věznit a mučit,
by se v takovém případě muselo říci: „Jste hloupí a neprozíraví, vždyť je to jen
literární dílo!“ Nikoli, Božím Slovem přišlo na svět světlo, které nikdy nezhasne. Ve své apoštolské exhortaci Evangelii gaudium jsem napsal: „Nehledáme
tápáním ve tmě ani nemusíme čekat, až nás Bůh osloví, protože ‚Bůh promluvil; není již velkou neznámou, ale ukázal sebe samého‘. Přijměme vznešený
poklad zjeveného slova“
Máte tedy v rukou něco božského: knihu jako oheň, knihu, kterou promlouvá
Bůh. Proto si pamatujte: Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale
spíše proto, abyste ji drželi v rukou, často, denně, ji četli, ať sami nebo spolu
s někým. Ostatně společně sportujete a chodíte nakupovat, tak proč byste
společně – ve dvou, třech či čtyřech – nečetli Bibli? Třeba venku, ponořeni
v přírodě, v lese, večer při svíčce… uděláte silnou zkušenost, která vámi zacloumá. Anebo budete mít strach, že budete vypadat před druhými směšně?
Čtěte pozorně. Nezůstávejte na povrchu jako při čtení komiksu! Boží Slovo
prostě nelze přečíst najednou! Spíše se ptejte: „Co říká mému srdci? Těmito
slovy ke mně promlouvá Bůh? Možná vzbuzuje moji touhu, moji hlubokou
žízeň? Co mám dělat?“ Jedině tak bude moci Boží Slovo rozvinout veškerou
svoji sílu; jedině tak může být náš život proměněn a stane se plným a krásným.
Svěřím se vám s tím, jak svoji starou Bibli čtu já: často ji vezmu, kousek si
přečtu, potom ji odložím stranou a nechám na sebe hledět Pána. Ne, že já
se dívám na Pána, ale On na mne: Bůh je opravdu přítomen. Nechám se od
Něho pozorovat a cítím – a není to zajisté žádný sentimentalismus – vnímám
v hloubi to, co mi Pán říká.
Někdy nemluví a pak neslyším nic, jen prázdno, samé prázdno… Ale trpělivě
tak setrvávám a čekám, ve čtení a v modlitbě. Modlím se vsedě, protože klečení mi nedělá dobře. Někdy při modlitbě dokonce usnu, ale to nevadí: jsem

25

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

jako dítě, které je nablízku svému otci, a to je to, co je důležité.
Jestli mne chcete potěšit, čtěte Bibli.
Váš papež František.
Předmluva českého překladu Youcat – Bible pro mladé

Nemám čas na Písmo…
Tato námitka patří k nejčastějším: v současné
době nikdo nemá čas, počínaje školáky a konče důchodci. A pokud žiji s pocitem, že právě já čas mám, tak jsem asi trochu „divný“ a
mimo realitu!
Platí však, že každý z nás má čas na to, co považuje za důležité. Takže námitka, že nemám čas číst Písmo (a modlit se nad ním), se dá převést na jinou:
Písmo pro mě nemá význam.
Námitka „nemám čas“ se objevuje v dějinách pořád a znovu. Už sv. Jan Zlatoústý se s tím potýkal u svých věřících: „Slyším někdy lidi říkat: ‚Proč já bych
měl číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou v klášteře.‘ Já vám ale říkám: Bibli potřebujete více vy než mniši! To vy žijete mimo klášterní zdi v plné vřavě světa. To vy
jste neustále vystaveni novým zápasům, bojům a ranám. Například manželka
tě dráždí, syn zarmucuje… nepřítel připravuje úklady proti tobě, přítel ti závidí,
soused je drzý, spolubojovník té sráží k zemi. Nebo možná, jak se často děje,
soudce nám vyhrožuje, chudoba působí bolest, ztráta majetku přináší problémy,
prosperita vede k pýše, neštěstí strhává dolů. Kolem nás na všech stranách je
mnoho důvodů a příležitostí k hněvu, ustaranosti, skleslosti, smutku, marnivosti nebo pýše. Ze všech stran jsou na nás namířeny zbraně, proto neustále
potřebujeme plnou zbroj Písma.
Mnozí mi řeknou: ‚A obchodování… a práce?‘ Pěkná výmluva, opravdu! Vy se
bavíte s přáteli… chodíte na zábavy… díváte se na sportovní utkání… Co tedy?
Když se jedná o duchovní život, tak si myslíte, že to nemá žádný význam?
Z knihy Modlitba s Biblí v ruce od Angela Scarano,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Se svolením převzato z www.vojtechkodet.cz
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Dárek ke kulatinám
Přiznám se hned na začátku. O těchto řádcích nemá naše oslavenkyně ani
tušení. Pokud se podařilo udržet vše v naprosté tajnosti.
Krásných a naplněných sedmdesát let letos v červnu oslaví naše předsedkyně
paní Marie Špirudová z Kozojídek. Členkou Matice svatoantonínské se stala
záhy po jejím obnovení. Nejdříve byla řadovou členkou výboru a v roce 2009
statečně převzala předsednickou štafetu.
Kdo Marii zná, jistě mi dá za pravdu,
že jí poutní místo Svatý Antonínek
skutečně přirostlo k srdci. Nejen že
má sama řadu nápadů, které dotáhne
dokonce, ale je vždy ochotná s čímkoli
poradit, přiložit pomocnou ruku, ale
klidně sehnat i finanční pomoc a další
brigádníky. Je na ni zkrátka spolehnutí
a nikdy mi neodmítla s něčím pomoci.
Je hybatelkou všech akcí Matice svatoantonínské. Při zařizování poutních
zájezdů nenechá nic na náhodě a vše
předem osobně projde a domluví snad
i nemožné. Je ochotná se zapojit do
kulturních vystoupení a velký podíl
má i na krojovaných obětních průvodech o děkovných poutích. Nezastaví se
před ničím. Dokáže přimět vedení TV Noe, aby změnila svůj plán a přijela na
přímý přenos mše svaté k nám.
Všechny důvěrníky zná osobně, řadu z nich častokrát navštívila, ale zná i většinu z vás, „řadových“ členů. Od aktivit „pro Antonínek“ se nenechala odradit ani během několika zákeřných nemocí. Možná právě práce a rozptýlení
jí odváděly od myšlenek na vlastní zdravotní potíže. To je jen chabý výčet
aktivit spojených s Antonínkem. Práce v rodině, ve farnosti, Babinci (skupina
akčních žen z Kozojídek) a seznam osobních koníčků a všeho možného by
zabral minimálně další stránku.
A jaký dárek jí můžeme společně dát?
Velkým darem by pro ni určitě bylo, kdyby se členská základna nejen rozrůstala, ale především i omladila. Aby se více lidí aktivně zapojilo do dění kolem
poutního místa. V příštím roce bude valná hromada volit nový výbor. Možná
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právě někdo ze čtenářů se rozhodne kandidovat a vnese do něj nového tvůrčího ducha. Není potřeba speciálních dovedností. Daný jedinec by měl být
ochotný věnovat kus svého volného času a lehce podřídit svůj osobní život
a další aktivity (např. při akci Matice přesunout svoji rodinnou). Tolerance,
chuť spolupracovat a svou pomocí podpořit i „cizí“ nápad je ve větším kolektivu samozřejmostí. Tyto a další „požadavky“ naplňuje i naše předsedkyně.
Pokud by se udělovala Zlatá růže P. Šuránka, byla by jasnou kandidátkou!
Za všechny členy Matice svatoantonínské přeji hojnost Božího požehnání,
ochranu Panny Marie, sv. Antonína a dar zdraví,
aby nadále mohla kolem sebe rozdávat radost a úsměv.
Alena Skřenková

A co Antonínovo léto? Zrušeno.
Je neuvěřitelné kolik dětí, maminek, mládežníků, dospělých a seniorů si našlo cestu na Antonínovo léto, které se poprvé na Svatém Antonínku konalo
v roce 2015. Z původně plánované malé komorní akce se stala větší. Což je
krásné, ale svým způsobem náročné a díky
spokojenosti účastníků i hodně zavazující.
Právě díky vaší velké a početné přízni jsme
se rozhodli, že se letošní ročník neuskuteční. Jen velmi těžko by šlo spravedlivě
snížit kapacitu účastníků, ale především
dodržet veškeré nastavené hygienické požadavky.
Děcka, nebuďte smutné! Vedoucí Antonínova léta mají v plánu během prázdnin
připravit malou náhradu. Letos se asi častěji uvidíme s těmi z Blatnice, Blatničky a
Lhoty.
Je docela možné, že se během některého
odpoledne sejdeme na Antonínku nebo
si zahrajeme deskovky a prožijeme jinou
Petra Šmídová
společnou aktivitu po nedělní mši svaté…
A jak se o akci dozvíte? Nejlepší je osobní pozvání, ale určitě bude dobré sledovat internet a sociální sítě.
Vše se bude odvíjet s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.
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Třeba nám příznivé podmínky dovolí, abychom se v klidu na Antonínku setkali v závěru prázdnin a prožili spolu alespoň mini Antonínovo léto.
Myslete na nás v modlitbách.
Pokud by někdo chtěl nabídnout svou pomoc, radu a dovednosti, nebojte se
nám ozvat.
Vedoucí Antonínova léta

Jsme vírou v Krista spojení a sejdeme se zas
Koncem června by si P. Miroslav Bachan (*1968) připomněl 20. výročí svého
kněžského svěcení.
O pár dnů dříve, 11. 6., si připomeneme 15. výročí jeho úmrtí.
Kvůli cukrovce, kterou onemocněl ve 13 letech, a dalším nemocem nabalujícím se v následujících letech, vyoral největší brázdu na kněžském poli
v rodné farnosti Ostrožské Lhotě a na Svatém Antonínku.
Určitě to nebylo lehké. Vždyť doma nikdo není prorokem a pro kněze to asi
platí dvojnásob.
Na primičním oznámení měl vyfoceny své ruce a následující slova: „Pane, zde jsou mé ruce. Prázdné. Ty je
naplň, abych mohl rozdávat Tvým bratřím a sestrám.“
Brzy začaly ukrutné bolesti prstů na rukou, které vyústily v amputaci…
Vzpomeňme na něj v modlitbě.

Alena Skřenková

Otec Miroslav Bachan nám ukázal, že máme v životním
boji vytrvat až do konce
Otce Miroslava Bachana jsem poznala v době, kdy už mu vážné onemocnění
značně ztěžovalo život. Občas jsme se potkávali v kapli svatého Antonína na
Blatnické hoře nebo při mši svaté v Ostrožské Lhotě.
Dlouhou dobu chodil s ovázanými prsty, z nichž mu později lékaři amputovali některé články. Přestože hubl a časem už i špatně chodil, jeho pevný a
jasný hlas dával při kázáních tušit, že nemoc nezlomila silného ducha.
O to víc mě překvapilo, když Mirek jednou před Vánocemi do Poutníku svatoantonínského napsal naprosto otevřené svědectví o vnitřním boji člověka

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

v těžkém utrpení. Čtenářům se tehdy svěřil
s obrovskými bolestmi,
které musel nést a překonat. Velmi se mne dotkla
především pasáž, v níž
popisoval, jak do poslední chvíle věřil, že Bůh zasáhne a amputace prstů
na rukou nebude nutná.
Vždyť se za něj modlilo
tolik lidí… Nestalo se
tak. Boží vůle byla jiná.
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P. František Sedláček a P. Miroslav Bachan

Po chirurgickém zákroku stál u okna (myslím, že to bylo ve čtvrtém patře)
Motolské nemocnice a zvažoval, má-li skočit, nebo ne… K myšlenkám na
skoncování s utrpením ho dohnaly neskutečné bolesti.
Když jsem tehdy před Štědrým dnem Mirkovo svědectví četla, pochopila
jsem, že i kněz je jen člověk, který v krajních životních situacích může uvažovat o sebevraždě, stejně jako řada jiných lidí. Někdo pokušení podlehne,
ale Mirek přes stupňující se zdravotní obtíže vydržel. Dokázal přes všechny
útrapy vzít na ramena svůj kříž a nést ho až do konce.
Tím nám zanechal odkaz: když nám bude nejhůř, když se budeme cítit totálně na dně a bude se nám zdát, že nic v životě nemá smysl, vzpomeňme na
zápas, který provázel Miroslavovo nesení kříže až do posledního výdechu.
Svůj život předčasně nezabalil a bojoval až do konce. A tak, přestože je už
fyzicky mrtvý, dá nám vzpomínka na otce Miroslava sílu zvednout se a jít
dál. Ono i utrpení má svůj mimořádný smysl. Mnozí se určitě zeptají, jaký.
Tady na zemi odpověď ve většině případů nenajdeme. Všechno pochopíme
až na věčnosti.
Text a foto Lenka Fojtíková

Prosba!

Staré číslo Poutníku svatoantonínského, kde píše P. Bachan o své bolesti, o kterém je zmínka v předešlém článku, se nám nepodařilo najít.
Máte svůj soukromý archiv starších výtisků? Budeme rádi, když nám ho
zapůjčíte. Děkujeme.
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Pokoj a dobro!
Srdečně vás všechny zveme na Svatý Antonínek v následující termíny:


Sobota 27. června – 1. motorkářská pouť s žehnáním mo-

torek a následnou vyjížďkou do okolí.
Sraz motorek ve 14.00.

Mši svatou v 15.00 slouží P. Felix Mária Žiška, OFM.
Zváni jsou všichni motorkáři všech kubatur i příznivci motorismu. Pouť bude
mít také charitativní rozměr – chceme podpořit 34letého kamaráda Ivana
Loveckého z Veselí nad Moravou. Ivanova diagnóza je kvadruplegik. Před
dvěma lety si při nehodě na motorce rozdrtil pátý krční obratel a ochrnul na
celé tělo. Ačkoliv je na vozíčku, nevzdává to, cvičí a věří, že ruce se mu vrátí
do života…


Neděle 28. června – pouť Sekulárního františkánského
řádu.
8.30 – modlitba u hrobu P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě
10.30 – hlavní mše svatá – celebruje P. Felix Mária Žiška OFM, Uh. Hradiště
14.00-15.30 – divadlo MIMo, beseda s herci Janou Ungerovou z Brna a Václavem Dostálem z Olomouce
15.30-16.00 – loutkové divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků v podání loutkoherečky Lenky Sasínové z Uh. Hradiště
16.00-16.30 – Domácí hospic Antonínek (prezentace)
16.30-17.30 – malá škola pantomimy a loutkoherectví pro děti, stánek hospice s možností dotazů a popovídání
18.00 – představení dětí a jejich divadélko
18.15 – 18.30 rodina Pavelkova z Blatnice pod Svatým Antonínkem – písně
chval
18.30-19.30 – adorace s hudebním doprovodem, možnost osobní přímluvné
modlitby
20.00 – ukončení programu
Více na www.antoninek.cz
Zvou františkáni, terciáři a společenství Ruah.
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Veselé příhody z Antonínku
Je krásný den – první úterý v měsíci.
V kapli je všechno připraveno ke mši svaté za kněze. Zbývá ještě vybrat vhodnou píseň. Otec J. Č. listuje v Kancionálu a hledá, najednou přestane listovat,
začne si lehce podupovat nohou a polohlasně zanotuje: „Na své tváře padáme…“
„Ale to ne,“ ozval se bývalý veselský kaplan R. V.: „to se zpívá, když je náledí!“
Strážce kaple
Během karantény začal Dominik vydávat „deník“ pro starší osamělé lidi. Šíří
se pomocí internetu. Výběr z jeho tvorby rádi zveřejňujeme v Poutníku. Určitě potěší a rozveselí i vás. Dominikova maminka je Slovenka, takže jsou texty
mezinárodní.
ask
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Dítě v karanténě.
Keď už sme došili rúška pre celú Blatnicu, naviezla ma mama* do písania novín pre „uväznených“ seniorov,
dali sme im názov Babičkům, dědečkám a iným „pěkným vtáčkám“.
Posielame ich do Charít a LDN. Pomáhali nám aj moji kamaráti (napr.Zorka Evjáková)
a o. Zdeněk nám pravideľne písal Myšlénečku na nedělu.
Takto som drel každý deň.
Ale fakt ma to baví.
Domi, Blatnica
(*Nápad bol jeho, lebo to už aj tak robil pre svoju babinu, ktorá zostala v Bratislave sama. Písal jej každý deň básničky,
snažil sa ju potešiť.)
Veľkonočné zdravíčko
2020
Povzbuzení pro babičku:
Pandémia nemá šancu,
Akrostich karanténový
keď ťa vyzve korbáč k tancu.
Čas se zastavil:
(Zdravíčko považujte za
B udem písať mokrým perom machule,
Kdo brzdí čas?
adekvátnu
A njeli to vedia presne rozlúštiť,
Náš čas vždy
náhradu šibačky, zaručí
B ojím sa dnes o tvoju pohodu len,
krapet honí
zdravie na celý rok.)
I keď vieme, že bojuješ na púšti,
stádo splašených koní.
Nepriateľ, čo pokúša, je ten istý,
Je ovšem relativní,
K torý ovláda samotu, smútok, strach,
mám zrovna dlouhé týdny.
A konáhle príde ten pocit hmlistý,
Donesie so sebou len núdznosť a prach,
Rdousí mě moře času,
Rúška a fuška
R ýchlo ho uprac, zameť, umy, potri
chci cítit spěchu krásu.
Žehlil som dnes rúška.
Ž ieravinou, nezabudni naplniť
Ideální zklidnění,
Je to veľká fuška.
S voje srdce, (môžu sa vrátiť lotri),
kdo to ale ocení?
Pomáham
trkvasom*,
njeli
letia
temnotu
oslniť
A
veď
je
ich
celý dom.
!
*trkvas = nie príliš chytrý človek
Dominik F. Bartoník, 8 rokov, Blatnica
Chcem vám napísať o nás autistoch,
ako my hovoríme Autistáncoch, lebo máme svoj štát Autistan*.
Autizmus nie je postihnutie, ale neurodiverzita, vnímame svet inak, nie horšie**.
Ja napríklad nerozprávam, ale od škôlky píšem básne
a už aj hodne dávno som začal písať román.
Tak to u nás je, nemáme taký postup vývoja, akovy.
My sa najprv naučíme písať básne, alebo fyziku (Jacob Barnett***) než samostatne nakupovať.
Váš postup je praktickejší, ale my zase vidíme farebnú hmlu
a vieme čítať v hlavách ľudí aj zvierat.
*Autistan – stát autistů s vlastní vlajkou, velvyslanectvími, diplomatickými organizacemi,
vlastní sociální sítí,organizacemi pomoci autistům; Centrum Autistanu je v Riu de Janeiru
**„Jiní, ne horší.“ – známý výrok Temple
Grandinové, jedné z nejznámějších autistů
***Jacob Barnett – geniální fyzik, autista
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Valná hromada bude na podzim
Z důvodu celosvětové pandemie koronaviru a vládních nařízení se nekonala valná hromada Matice svatoantonínské. Chtěli bychom ji uspořádat ještě
letos na podzim, pravděpodobně v září. Přesný termín určíme na základě
aktuální epidemiologické situace a budeme vás včas informovat.
Výkaz o hospodaření přikládáme, dokud je alespoň trochu „čerstvý“.
Hana Cenková

Matice svatoantonínská, z. s.
Výkaz hospodaření za rok 2019
Příjmy
Úrok z vkladů
Dary
Členské příspěvky
Antonínovo léto
Poutník
Pouť (parkovné)

56 Kč
79 150 Kč
116 500 Kč
25 334 Kč
44 735 Kč
5 030 Kč

Celkem

270 805 Kč

Výdaje
Výdaj na činnost
Antonínovo léto
Vrt studna
Poutník
Pouť
Refundace mzdy

30 887 Kč
26 439 Kč
191 462 Kč
44 735 Kč
3 295 Kč
137 955 Kč

Celkem

434 773 Kč

Peníze
Pokladna
Banka
Celkem

1 958 Kč
581 997 Kč
583 955 Kč
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Přijměte srdečné pozvání na DUŠI SLOVÁCKA!
Duchovní obnovu, kterou vede P. Jan Szkandera.

Téma: … copak nám nehořelo srdce …

2. - 4. července 2020

Program: (čtvrtek-sobota)
8.45 modlitba růžence
9.30 přednáška
11.00 přednáška
12.30 oběd
15.00 přednáška
17.00 mše svatá
18.00 večeře
19.00 adorace – svátost smíření
Zúčastnit se můžete třeba jen části programu, ale bylo by to jako číst knihu a
vynechávat stránky☺
Obědy a večeře je možné objednat:
E-mail: fablatnicepsa@ado.cz
Mobil: 734 384 671
Původní plán poutí na rok 2020.
Některé akce byly zrušené, jiné přesunuty či proběhnou v omezeném počtu.
Věříme, že se postupně dostane pořad bohoslužeb a dalších aktivit na
Sv. Antonínku do obvyklého režimu.

Vychází jako občasník.
Redakční rada: Marie Špirudová, Kozojídky
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
Mgr. Veronika Cenková, Blatnice p. Sv. Ant. textová úprava
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota 423, Marie Špirudová, Kozojídky 122
tel. číslo 731 402 196, e-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
www.antoninek.cz
facebook: farnostblatnice
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje Matice svatoantonínská
Číslo účtu 189031520/0300
Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
ČERVEN 2020
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